
 



Čalúnice (Megachilidae) si vystieľajú hniezdnu dutinu 
okúsanými zvyškami listov.

Deti predvádzajú strihanie. 



 



Drevár (Xylocopa) má silné hryzadlá, 
ktorými rozžuvá i drevo.

Deti „prežúvajú“.



 



Kapčiarky (Dasypodaiae) sú športovo veľmi zdatné 
a v zbieraní peľu úplné rekordmanky, na nohách unesú 

ťažký náklad peľu (naraz až pol gramu peľu, včela 
medonosná sotva polovicu a pritom sú zhruba rovnako 
veľké). Majú totiž dlhočizné zbieracie kefky na nohách. 

Deti pomaly kráčajú a ťažko zdvíhajú nohy. 



 



Včielka rodu Sphecodes sp. je „kukučia“ včela. 
Kladie vajíčka do hniezd iných samotárok.

Deti sliedia po miestnosti a hľadajú cudzie hniezdo. 
Po chvíli  si kľaknú a akože kladú vajíčko.



 



Murárky (Eumeninae) majú zbieracie kefky na brušku.  
V kvete doslova plávajú a pritom vyčesávajú peľ 

vrtením zadočku.

Deti sa plazia po zemi a pritom vrtia zadočkom.

Na fotke je murárka (Osmia cornuta), 
teda včela Zdenka z príbehu.



 



Peliarky (Anthophoridae) sú veľmi otužilé. 
Vylietavajú už na konci zimy a skoro na jar (na prelome 

februára a marca), keď ostatné včely ešte spia.  
Zahrievajú sa pobiehaním a cvičením. 

Peľonosky sú vynikajúci letci. Dokážu lietať 
mimoriadne rýchlo, ale rovnako dokážu počas letu 

zastaviť a ostať minútu na rovnakom mieste.

Deti pobehujú okolo a tvária sa, že je im zima (bŕŕŕ) 
a potom cvičia, aby sa zahriali. Robia drepy, rozpažujú, 

upažujú, poskakujú na mieste…

Vyskúšajú si rýchly let a let na mieste.



 



Pieskárky (Andreninae) si hryzadlami vyhrabávajú 
dlhé chodby v piesku alebo v udupanej hline. Hlavná 

chodbička sa vetví k dvom alebo trom komôrkam. 
Ich steny samička spevní a uhladí voskom, aby sa 

nezosypali. To všetko je poriadna drina, takže 
v rozostavanej stavbe odpočíva a občas vystrčí hlavu 

von z chodby a vchod stráži. 

Deti sa plazia po zemi a rukami „hrabú hniezdo“ 
(ako krtko), potom chvíľu odpočívajú, lezú späť 

a zdvihnú hlavu a rozhliadajú sa − hliadkujú.



 



Stepiarka dlhorohá (Eucera longicornis) 
má dlhé tykadlá. 

Deti si urobia tykadlá z prstov. 



 



Včielky (Halictidae) ako napr. včielka pásikavá (Halictus 
quadricinctus) nosia náklad peľu na nohách i na zadočku.

Deti skúšajú nosiť tenisovú loptičku na rôznych častiach 
tela − chodia po kolenách a majú ju na chrbte, 

chodia a majú ju na hlave...




